
Ansvar: Johnny Holst,  
sekretær/redaktør. 
 
INDHOLD: 

 Godt Nytår fra Forkvinden 

 Hvad skal der ske med bladet? 

 Indkaldelse til Generalforsamling 

 Vil du have indflydelse? 

 Husk lige 

 Bestyrelsen med flere 

 Internetsider 
 
 
GODT NYTÅR 
Mangt og meget er sket i de 18 år for-
eningen har eksisteret. De seneste til-
tag med hjertestarter, samarbejde med 
Brugsen, Forsamlingshus, Kirke, Øster-
pol og Hundeskoven.  
 
Det giver et bredt tilbud til borgere i 
Borre og Omegn. Det er stadig således, 
at nogen tror at foreningen kun er for 
beboer i Borre, men det er langt fra til-
fældet.  Vi har medlemmer fra hele lan-
det. 
 
Men kernen i Borgerforeningen har i 
mere end 10 år været spiseaftnerne,  - 
stedet hvor mennesker mødes. Nye be-
boer bliver integrer på en fin måde.  
 
Der er skrevet historie, Johnny har gen-
nem snart mange år fået dokumenteret 

i billeder og tekst, hvad der foregår på 
Østmøn. Tusind tak for det Johnny.  

En forening duer ikke uden en bestyrel-
se. Foreningen har gennem mange år 
haft en bestyrelse som har ydet et fanta-
stisk arbejde. Tak til hele bestyrelsen, 
som gør det næsten for let at være for-

mand.  
 

Arbejdsgrupper har sørget for at Borre i 
sommertiden ser fin ud, og til jul pyntes 
op med hjerter og lys.  
 

Vi har mange at takke for opbakning til 
vores arbejde. Brugsen, Flor `Antik, For-
samlingshuset, Kirken og Østerpol og 
Hundeskoven, og ikke mindst medlem-
merne for opbakning.  
 

Der er ikke mange foreninger der kan 
mønstre 40 medlemmer til en generalfor-
samling. 
 

Men hvordan skal foreningen i fremtiden 
se ud? Vi efterlyser nye ideer til hvad vi 
kan gøre - både bedre, anderledes og 
nyt.  
 

Borre og Omegns Borgerforening har ge-
neralforsamling den 26. marts, og be-
mærk tidspunktet er kl. 1800. 
 

Kom med gode ideer til hvordan vi kan 
gøre Østmøn til et endnu bedre sted at 
bo.  
 

Det gode liv på Møn leves her, hver dag, 
hele året, hele livet.  
 

Godt nytår til alle. 

Eva 

BORGERFORENINGENS BESTYRELSE M.M.: 
Forkvinde  Eva Toftebjerg Nielsen        55 81 23 36 eva.toftebjerg.nielsen@gmail.com 
Næstfork. Annette Kingombe  20 42 93 49 -  annette.kingombe@gmail.com  
Sekretær Johnny Holst  22 17 70 89  - j.holst@c.dk   
Kasserer Christina Christensen 50 98 50 50 - annnymand@hotmail.com 
B-medlem Birgit Madsen  55 81 27 65 - birgitjuul@hotmail.com 
B-medlem Keld Nielsen   29 80 72 35 -  keld.hans@gmail.com   
B-medlem Berit Kristensen  40 37 00 12 -  allan-berit@outlook.dk 
 
Suppleant Thomas Haugård  28 90 88 30 - thomas.haugaard@gmail.com  
Suppleant Rita Byager   55 81 21 84 - byagerrita@gmail.com  
 
Revisor Jan Schlegel  48 24 93 83 -  jan@schlegel.dk 
Revisor Erling Hemmingsen 25 85 13 56 - e.hemmingsen01@gmail.com 
 

Webmaster Annette Guldberg    - annette.guldberg@gmail.com    
 

 
 

Borgerforeningen på Internettet:    www.borreborgerforening.dk  
Østmøn Lokalråd på Internettet:    www.oestmoen.dk  
Forsamlingshuset på Internettet:   www.borreforsamlingshus.dk  
 

 HUSK LIGE! 
 
 

 Ti 12. FEB      1830 Banko i Forsamlingshuset 

 On  20. FEB    1900 Lokalrådet - Dialogmøde i Forsamlingshuset 

 On 27. FEB    1830 Spiseaften i Forsamlingshuset—OBS: Ændret dato! 

 Sø 03. MAR   1300 Fastelavn Kirken og Forsamlingshuset 

 Ti 12. MAR     1830 Banko i Forsamlingshuset 

 To 14. MAR    1830 Spiseaften i Forsamlingshuset 

 Ma 25. MAR   1800 Forsamlingshusets Generalforsamling 

 Ti 26. MAR     1800 Borgerforeningens Generalforsamling 
 

Med forbehold for fejl og ændringer. 
 

DET GODE LIV PÅ MØN 
Hver dag, hele året, hele livet. 

Borre og Omegns Borgerforening 
 

Borre Nyt 

”Særnummer” 
 

    Nr. 70                                                              Januar  2019 

 

mailto:jan@schlegel.dk


 

HVAD SKAL DER SKE MED BLADET 
Borre og Omegns Borgerforening blev 
stiftet den 23. april 2001, og Borre Nyt 
udkom første gang i oktober 2001.  
 

Det første lay out holdt frem til oktober 
2004, hvor ”bystenen” kom på som lo-
go, men i øvrigt ingen forandringer. 
 

I 2011 fik jeg opgaven at sørge for ud-
givelse af bladet, og ændrede form og 
indhold, hvilket har holdt frem til nu. 
 

Der har været efterlysning efter en ny 
redaktør uden held, men hvis bladet 
skal fortsætte er en ny redaktør meget 
aktuel, idet jeg siger ”Tak for denne 
gang”. Det har været både spændende, 
lærerigt og interessant, men nu omprio-
riteres min tid. 
 

Det skulle glæde bestyrelsen at høre 
fra interesserede nye redaktører. Kopi-
maskine og Publisher program medføl-
ger. 
Knus fra den afgående redaktør! 

Vil du have indflydelse? 
Bestyrelsen har et sjældent fint samarbejde og godt socialt klima, hvorfor vi 
sidder i mange år, og bare kører ”der ud af” på rutinen. 
 
Derfor er vi åbne for at vige pladsen for nye kræfter, som kan bidrage med 
udvikling af foreningen, - herunder bladets fremtid. 
 
Hold dig ikke tilbage, men giv et signal til forkvinden eller sekretæren. Du vil 
hurtigt finde ud af, hvorfor vi har det så fint sammen. 

 
  
  
                 

  

  

  
 

Borre og Omegns Borgerforening. 

  

Der indkaldes til generalforsamling i 
Borre Forsamlingshus 

  
Tirsdag den 26. marts 2018 kl. 1800. 

  
Dagsorden i henhold til vedtægterne. 
Forslag skal være formanden i hænde 

senest tirsdag den 12. marts 2019. 
  

Forkvinde: Eva Toftebjerg Nielsen 
Toftevænget 1, 4791 Borre 
E-mail: toftebjerg@ofir.dk 

 

Efter generalforsamlingen byder 
foreningen på et lettere traktement, 

hvorfor tilmelding ønskes til sekretæren: 
  

Johnny Holst 
Tlf./SMS 22 17 70 89 eller e-mail j.holst@c.dk 

mailto:toftebjerg@ofir.dk
mailto:j.holst@c.dk

